
 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

ATA Nº 3946 

 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, com início às vinte 

horas, tendo por local o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se 

uma SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, a quadragésima Sessão Ordinária da Sessão Legislativa do 

ano de dois mil e vinte e dois. Iniciando a Sessão, o Presidente desta Casa, invocando a proteção 

de Deus, declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária, e conferindo o quórum regimental, 

registrou a presença dos seguintes Vereadores: Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Sandra 

Mary Almeida Mattjie, Marlei Inês Ritterbusch do Progressista; Leonardo André Krindges do 

PSDB; Kelvin Luís Schuh do PTB, Maico Roberto Hermes do PDT, e do Dariano Agostino Guth-

MDB;  e registrou a ausência justificada da Vereadora Salete Maria Damer que apresentou 

atestado médico. Continuando, o Presidente Vereador Gilmar Castanho solicitou ao Vereador 

Leonardo André Krindges para proceder a leitura de uma passagem do Livro Sagrado. De 

imediato, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3945 da Sessão Ordinária realizada aos 

oito dias do mês de novembro do corrente ano. Não havendo quem quisesse se manifestar, a 

Ata acima mencionada foi colocada em votação, tendo sido APROVADA por unanimidade de 

votos. Logo após, o Presidente anunciou o início da Primeira Fase da Sessão, ou seja, do 

PEQUENO EXPEDIENTE, com duração de até 30 (trinta minutos) improrrogáveis, que 

corresponde à leitura das correspondências expedidas e recebidas pelo Poder Legislativo, 

solicitando para a primeira-secretária Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie, para que 

procedesse à leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa.  Foram lidas, 

as seguintes matérias, que serão encaminhadas às Comissões para estudo e posterior votação: 

PROJETO DE LEI Nº 069/2022 que “Abre crédito especial no orçamento de 2022 no valor de R$ 

100.000,00 e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em 

votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos dos 

Vereadores presentes, registrando a ausência justificada da Vereadora Salete Maria Damer. 

PROJETO DE LEI Nº 070/2022 que ‘Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente 

servidores por excepcional interesse público, e dá outras providências”. Após a leitura do 

projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido 

Aprovado por Unanimidade de Votos dos Vereadores presentes, registrando a ausência 

justificada da Vereadora Salete Maria Damer. PROJETO DE LEI Nº 071/2022 que “Autoriza o 

Município a conceder incentivo industrial para a empresa Chiamentti & Zohler LTDA, e dá outras 

providências”.  Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime 

de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos dos Vereadores presentes, 

registrando a ausência justificada da Vereadora Salete Maria Damer. E PROJETO DE LEI Nº 

072/2022 que “Autoriza a concessão do direito de uso de veículo que integra o patrimônio 

municipal. Entre as matérias, foi ido o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO o qual será enviado 

ao Poder Executivo, atendendo solicitação do Nobre Edil: PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 
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015/2022 subscrito pelo Vereador Maico roberto Hermes do PDT que requer que seja remetido 

o presente pedido de Informação, ao Poder Executivo para que esse forneça a seguinte 

informação: Que o Poder Executivo informe se houve a realização do Campeonato Municipal 

de Futebol 7, neste ano de 2022. Também foi procedida a leitura do REQUERIMENTO Nº 

018/2022 subscrito pelos Vereadores Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Sandra Mary 

Almeida Mattjie e Marlei Ines Ritterbusch do Progressistas e Vereador Leonardo André Kringdes 

do PSDB, que requerem na forma do art. 192, inciso I do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores de Chapada/RS, que seja votado em Plenário o presente 

requerimento que tem por objetivo homenagear ao Pastor Sr. GERALDINO DA SILVA, em 

reconhecimento a sua trajetória de vida e serviços prestados, atuando como Diácono, 

Presbítero, Evangelista e Pastor. Ato continuo, o Presidente desta Casa registrou a presença da 

Pastor Jairo Pereira da Igreja Assembleia de Deus e após cumprimentá-la concedeu espaço na 

Tribuna para falar sobre o Evento que acontecerá nos dias 09, 10 e 11 de dezembro do corrente 

ano, na ocasião será prestado homenagem ao Pastor GERALDINO DA SILVA, em 

reconhecimento a sua trajetória de vida e serviços prestados, atuando como Diácono, 

Presbítero, Evangelista e Pastor. De uso da palavra, o Pastor Jairo Perreira cumprimentou o 

Presidente Gilmar Castanho, com sua permissão estende a saudação em seu nome a mesa 

composta da Casa, aos demais senhores e senhoras Vereadores. Disse que é grato pela 

oportunidade de não somente estar aqui hoje, mas também agraciado pela oportunidade de 

poder falar a respeito de sua liderança no estado do Rio Grande do Sul. Nas legislações passadas 

estavam com mais frequência nesta Casa, e devido ao compromisso que assumiram a função 

de Presidente do campo de Chapada, as agendas ficam mais apertadas, os compromissos são 

maiores, mas sempre que podem estão aqui para prestigiar o trabalho de cada um e o esforço 

de cada um, para o bem comum da comunidade de Chapada. Como foi apresentado aqui o 

nosso Presidente Pastor Geraldino Silva, um homem muito integro, um líder competente de 

sua instituição religiosa no estado do Rio Grande do Sul, presidindo Ciepadergs convenção de 

igrejas evangélicas e pastores da Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Sul. São 

compostos mais de mil e trezentos pastores que fazem parte desta convenção em todo o 

estado, e na estatística apresentada na última convenção de outubro, foi passado, apresentado 

que a igreja Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul é uma igreja que ultrapassa os 

quinhentos mil membros em todo o estado. Em cada município de nosso estado está 

estabelecido uma igreja evangélica Assembleia de Deus. Estamos vivendo tempos muito difíceis 

e trabalhosos para a igreja, principalmente para o povo evangélico, cristão, que defende os seus 

princípios e os seus valores, que são inegociáveis, e estamos tendo normalmente forte ataques 

a respeito dos assuntos que abrangem esses princípios, mas a igreja não recua naquilo que ela 

defende pela sua fé, por isso ela está estabelecida, ela tem um compromisso com a 

humanidade, independentemente da cor, da raça, da crença religiosa, que é trazer ao 

conhecimento da humanidade a salvação que está em Cristo Jesus e da preparação da alma 
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daqueles que aqui estão, para poder na eternidade terem descanso com Deus. Portanto, sabem 

que ao falar do Pastor Presidente Geraldino, ele tem batalhado muito e trabalhado 

incansavelmente para que todas as igrejas da Assembleia de Deus possam estar sobre a 

orientação da mesa diretora e também coordenando para que possam seguir firmes com os 

propósitos e poder estar desta forma cumprindo com a missão pela qual são vocacionados. 

Nenhum pastor é empregado da igreja, nenhum pastor tem direitos trabalhistas da igreja, 

porque ele tem a sua chamada vocacional, e cada um se esforça para fazer o melhor de si, os 

Vereadores aqui já conhecem a algum tempo, já conhecem o seu trabalho, o trabalho da igreja 

aqui, que além da sua participação espiritual na comunidade, também tem o seu trabalho 

social, que é feito e apresentado junto à comunidade, e que as vezes fica no anonimato, porque 

o objetivo da igreja não é expor mas sim realizar um bom trabalho a comunidade. 

Principalmente quando envolveu o Covid, tiveram um trabalho muito amplo, não imaginam 

quantas pessoas estavam jogadas dentro de um quarto escuro, desesperadas, sem esperança, 

e hoje podem olhar e ver essas pessoas caminhando na cidade alegre, sorrindo, já vivendo com 

alegria junto a sua família, junto a sociedade. Então a igreja tem a sua importância, e a 

Ciepadergs, a qual o pastor Geraldino é o presidente, que compõe a mesa pelos demais 

membros, ela tem procurado e ela é uma instituição que trabalha com seriedade, desta forma 

tem um trabalho apresentado que a igreja Assembleia de Deus tem a sua orientação, o seu 

planejamento de trabalho, tem uma única direção, em qualquer uma das igrejas Assembleia de 

Deus que você frequentar no estado do Rio Grande do Sul você vai ver um alinhamento com as 

coisas morais e éticas e espirituais levando as pessoas diretamente a Deus. A Ciepadergs é como 

se fosse a dona da igreja, ela é o que toma as responsabilidades quando envolve o 

remanejamento de pastores presidentes e também é a que faz a ordenação dos pastores e 

também é o que aplica os processos administrativos quando um pastor também não está 

dentro daquilo que é proposto pela Assembleia de Deus. Então quando se sai fora, o pastor tem 

a responsabilidade e ele assim também pode sofrer o seu processo administrativo podendo 

também ser afastado da sua função, e até mesmo a perda do seu pastorado, dependendo da 

situação. Então além de fazer o trabalho, tem que ainda ter esse cuidado de estar dentro das 

regras da igreja, e isso fazem, e a igreja local aqui tem uma diretoria, tem um conselho fiscal, e 

ela tem o chamado Ministério, que é como os Vereadores e o Prefeito Municipal aqui tem. Tem 

algumas coisas que ele tem autonomia para que possa fazer, e outras coisas o projeto precisa 

passar pela Casa e ser aprovado, e a igreja local trabalha também desta forma, e o pastor 

presidente em situações ele precisa passar pela aprovação deste Ministério, seus projetos, para 

que possa dar seguimento. Já fizeram um ano de liderança como presidente da igreja aqui, no 

dia 10 de novembro, e estão evoluindo neste ano, onde foi um ano de bastante trabalho e 

dificuldades, porque foi um ano de recuperação, mas mesmo assim avançaram em algumas 

coisas. Disse que estão concluindo o alojamento no Distrito de Boi Preto junto ao centro de 

eventos da igreja Assembleia de Deus, este alojamento estava iniciado pelo saudoso pastor 
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Vilibaldo Antônio Godoy, que veio a óbito no ano passado em decorrência do Covid, concluíram 

essa obra, mas ainda não está bem conclusa, até o final de semana fica conclusa essa obra, e 

estão inaugurando ela no dia 27, no próximo domingo, as 10:30 da manhã. Disse que não veio 

um oficio para esta Casa, mas quer fazer esse convite verbalmente, convidá-los para participar, 

as 10:30 da manhã, ao meio dia terá um almoço servido no valor de 30 reais, se alguém quiser 

participar também, são bem-vindos, ali em Boi Preto. Disse que estão inaugurando antecipado 

a festa do dia 9, 10 e 11, para que possa ser utilizado esses dormitórios, e essa festa que é 

tradicional aqui, não de agora do 11º (decimo primeiro) que são os 13, 14 anos que ela foi 

retomada, mas é um trabalho que vem lá do passado, quando as primeiras lideranças aqui no 

estado do Rio Grande do Sul Gustavo Nordon, Nilce Tarange, que foram pastores que 

desbravaram o estado, eles centralizavam em Boi Preto estes eventos de ensinamento, então 

eram apresentados os estudos bíblicos aos membros, que tinha duração de uma semana. Só 

para se ter uma ideia, as pessoas lá de Itacurubi vinham em diligencia para Boi Preto participar 

desses eventos, levavam uma semana para chegar, ficavam uma semana no evento e levava 

mais uma semana para retornar, então foi retomado na administração do pastor Vilibaldo esse 

vento, e ele é um marco para a igreja no estado inteiro, fora do estado, em Chapada o Boi Preto 

é muito conhecido entre as igrejas da Assembleia de Deus do Brasil pela realização desses 

eventos que estão sendo realizados ali. Então dia 9, dia 10 e dia 11, vão estar ali com esse 

evento, retomando ele após dois anos de pandemia, que não foi possível realizar, e agora estão 

retornando, a equipe organizadora é outra, a administração é outra, não são mais os mesmos, 

e estão numa expectativa de sucesso desse trabalho, pelo tanto que ele representa para a igreja 

Assembleia de Deus. Neste sentido o pastor convida a todos para estar lá nessas datas, 

especialmente no domingo de manhã, quando vai ser feita essa homenagem ao presidente, e 

agradeceu a esta Casa pela oportunidade de homenagear o pastor presidente e disse que com 

certeza será uma honra para a instituição receber essa homenagem, ver o presidente receber 

essa homenagem. Então a Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Sul Ciepadergs, 

todas as igrejas da Assembleia de Deus são ligadas a ela, a responsabilidade das igrejas vem 

parte dela, e fora isso as convenções estaduais são ligadas a uma convenção estadual que é a 

CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e o pastor presidente Geraldino 

faz parte dessa administração nacional, como o 4º vice presidente, e para eles é uma honra. 

Para finalizar o pastor disse que como pastor não poderia deixar de mencionar um texto da 

Bíblia Sagrada, disse que até brincou antes, que a Bíblia Sagrada foi escrita há mais de 2 mil 

anos, e é um tema tão atual para nós. Diante das incertezas que estamos enfrentando, a igreja 

segue com o seu propósito de trabalho, com suas orações e rogando pela administração que 

possa assumir o nosso país. Isaías 59, verso 14 e 15 diz o seguinte: “a justiça é posta de lado e 

o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal, e a honestidade não consegue 

chegar até lá. A verdade desapareceu, e os que procuram ser honestos são perseguidos”. 

Finalizando agradeceu ao Presidente da Casa e desejou que Deus abençoe a todos. De imediato, 
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O Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho agradeceu a presença e as colocações feitas 

pelo Pastor da Igreja Assembleia de Deus Jairo Perreira e colocou o Poder Legislativo a 

disposição. Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente declarou encerrado o Pequeno 

Expediente e anunciou aos colegas o início da Segunda Fase da Sessão que é o GRANDE 

EXPEDIENTE, de acordo com o que prevê o Art. 113, do Regimento Interno da Câmara Municipal 

de Vereadores, falando em primeiro lugar a Vereadora Marlei Inês Ritterbusch seguido pelos 

Vereadores, Dariano Agostino Guth, Leonardo Andre Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie, 

Gilmar Castanho e Alcino Rui Kohlrausch, sendo que os Vereadores Kelvin Luis Schuh e Maico 

Roberto Hermes dispensaram o uso da Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INÊS RITTERBUSCH que falou o seguinte: A 

Vereadora saudou o Presidente Gilmar Castanho, os demais colegas Vereadores, o Assessor 

Jurídico Marlon, a servidora da Casa Júlia, o Pastor Jairo que acompanha nesta noite e as 

pessoas que acompanham pelas redes sociais. Após a Vereadora Marlei disse que o Pastor Jairo 

fez umas belas colocações sobre a pandemia, os momentos que as orações levaram muitas 

pessoas a sobreviver ao momento do Covid, o que foi muito importante nesta pandemia os 

pastores, os padres, todas as pessoas que acolheram com orações, porque muitas pessoas 

sobreviveram pela fé, a qual é muito importante para nossa vida e para todas as pessoas nesse 

mundo, que no momento que perdemos nossa fé, não somos ninguém aqui na terra. Neste 

sentido parabenizou a todos que irão fazer a homenagem ao Pastor Geraldino, disse que é 

importante motivar as pessoas que praticam e levam a fé ao povo, e o nosso Brasil precisa muito 

de orações. Agradeceu ao Pastor Jairo por estar nesta noite aqui e seja bem-vindo mais vezes 

aqui. Em seguida falou sobre a Consulta Popular, que começou dia 13 e vai até o dia 23, aonde 

sempre diz que ela é uma pessoa que busca muita votação no município, onde de 2016 até 

2022 somou duzentos e setenta mil para o nosso município, é algo que vem a somar, aonde já 

foi comprado equipamentos agrícolas, reformado as UBS de Tesouras, equipamentos para UBS, 

os insumos para agricultura, veículos, e ainda temos quase quarenta e oito mil para vim de 

2021. Disse que é muito importante que as pessoas se conscientizem também em busca dessas 

votações, porque muitas pessoas também só sabem cobrar do Poder Legislativo, Executivo, mas 

eles também tem deveres como cidadãos de os ajudar a fazer um bom governo e um bom 

mandato. O município esse ano optou pelo item 4, que é o apoio ao turismo rural, incentivando 

os Conselhos municipais de turismo, aos empreendedores, com planejamento, 

acompanhamento e execução dos projetos de roteiros municipais, incluindo ciclos turismo, 

turismo de cavalo, turismo de negócios, além do uso das placas indicativas, que vai ser usado 

com esses recursos, para colocar no município.  Neste sentido a Vereadora Marlei ressaltou que 

com isso pode se desenvolver um lindo projeto de turismo no município, com as votações da 

Consulta Popular. Prosseguindo a Vereadora fez um pedido verbal, para que seja recuperada a 

estrada atrás da Friolack, passando nas propriedades das famílias Schons, da Ervateira, do 

Marlinho Rech até o Bicigo, então que seja recuperada essa estrada. Também parabenizou 
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todos os envolvidos do campeonato, disse que ela e o Vereador Leonardo estiveram na final do 

futsal, o esporte como ela sempre diz é qualidade de vida, que as crianças se envolvam em 

esporte do que em outras coisas, disse que é muito bonito os campeonatos que tivemos no 

final de semana, sub 16, o máster, o feminino, os veteranos e o livre, foi muito lindo ver aquele 

pessoal jogando com muita garra, querendo conquistar o título, quebrar tabus, então foi muito 

bonito, foi gratificante poder participar dessa final de campeonato, disse que é suspeita em 

falar, pois é esportista, gosta muito de esporte, porque ela acha que esporte é uma qualidade 

de vida. Sobre os projetos, disse que esteve falando antes com o Vereador Dariano, e o Projeto 

nº  70 que é sobre Enfermeiro, da enfermeira Raquel que inclusive é chefe da Vereadora e está 

com problemas de saúde, então o médico pediu para que ela ficasse fora do trabalho por um 

tempo, não sabe se os colegas vão votar esse projeto na noite de hoje, mas ela acha importante 

porque na semana passada a enfermeira veio comunicar que o médico tinha pedido para ela se 

licenciar, e não podem ficar sem enfermeiros no UBS de Boi Preto. Então a Vereadora pediu 

que os colegas avaliem, para que depois talvez deem um intervalo na sessão, para que consigam 

votar na noite de hoje este projeto. Concluiu agradecendo. Em seguida, Presidente concedeu a 

palavra para o VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH, que proferiu o seguinte 

pronunciamento: Saudou o Presidente da Casa, os demais colegas presentes na sessão, o 

Assessor Jurídico Marlon, a Júlia, Carina, Sani, Taís que assessoram os trabalhos durante o dia, 

o Pastor que está aqui presente, agradeceu pela presença dele novamente, que sempre que 

pode esta aqui prestigiando, as pessoas que de casa estão acompanhando pelo facebook, 

agradeceu pela audiência de todos e disse que fica muito feliz em ganhar da novela audiência, 

porque é importante as pessoas deixarem a novela um pouquinho de lado, que esses são 

assuntos municipais, aqui debatem sobre diversos temas, e também estão abertos a sugestões 

e opiniões das diversas situações que na medida do possível podem acompanhar, tem questões 

que não é da sua área, mas encaminha para áreas que de fato sejam responsáveis para dar 

andamento. Disse que também está aqui aprendendo e fica sempre disponível para receber 

críticas, opiniões e sugestões. Sobre a democracia, disse que ontem inclusive comemorou-se o 

dia da Proclamação da República, e hoje o pastor fez colocações muito pontuais ao final do seu 

discurso, outras colocações também foram importantes, achou muito oportuno, pegou um 

trechinho onde diz: a verdade anda tropeçando no tribunal, e a honestidade não consegue 

chegar até lá. A verdade desapareceu, e os que procuram ser honestos são perseguidos. O 

pastor fez uma reflexão muito atual, e vê hoje pessoas democraticamente se manifestando, e 

a imprensa alguns dizem que são ações antidemocráticas, sendo que é constitucional inclusive 

essa ação. Quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, o PT fez também manifestações, é normal, 

até os Estados Unidos por exemplo, viu em uma matéria, que contestar inclusive as eleições é 

algo normal, algo democrático, porque cabe ao órgão que realizou as eleições comprovar, 

passar segurança, o que de fato infelizmente não está tendo. O que vivemos hoje não é algo 

normal ao seu ponto de vista, o próprio exército inclusive destaca que não teve acesso a 
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informações completas para ter segurança na sua auditoria, é mesma coisa que por exemplo o 

celular está com problema, está com vírus, mas a gente não entrega para o técnico o celular, o 

celular está com vírus, ai o técnico pede para entregar o celular para ver como que está, e a 

pessoa diz que não dá, quer que de longe resolva o problema. O Vereador Dariano disse que 

lidou com informática nos seus trabalhos do passado, e disse que precisamos ter acesso ao 

computador, ter acesso ao que está acontecendo para fazer o diagnóstico, já foi técnico de 

informática inclusive, fez graduação também na parte de Tecnologia de Informação, onde que 

também acompanha informações sobre programação, mas existem dúvidas que o exército que 

é o nosso órgão soberano ao seu ver deveria ter mais acesso, na nota inclusive que 

compartilharam, infelizmente eles não tiveram acesso completo. O exemplo que deu, é algo 

nesse contexto, até aqui você pode vim, o restante não pode, então como você vai auditar? 

Como vai passar segurança? São situações que precisam ter mais esclarecimentos ao seu ver e 

verificar. Então que avaliem isso. Disse que claro que se fosse uma eleição normal, contra uma 

pessoa ficha limpa, contra os mesmos critérios de concorrência, disse que acredita que não 

teria isso, não estaria acontecendo o que está acontecendo, mas infelizmente, teve um 

candidato descondenado, sabem os diversos motivos e os diversas condenações que o mesmo 

tem, é só pesquisar na internet, e isso causou esse alvoroço todo, onde que diversas pessoas 

estão inseguras em ter um Presidente descondenado, esse é o resumo da opera, e fica também 

inseguro em saber a onde vamos, até onde a democracia está segura. Então que as autoridades 

competentes, destaca o Senados, Deputados Federais, tomem as devidas atitudes, para 

proteger a nossa Democracia e também que as coisas da melhor maneira possível ocorram. 

Sobre Segurança Pública, nos últimos dias estamos vivenciando situações novamente quanto a 

falta de segurança pública. A insegurança voltou estar presente no nosso município nos últimos 

dias, mesmo com veículos novos, estamos vendo que o governo do estado precisa melhorar 

sua presença em Chapada, neste caso em ações que visam prevenir e assegurar a segurança 

dos nossos comércios, nossas residências, nossas famílias. Disse que sabe que moradores estão 

fazendo abaixo assinado, pedindo providências dos agentes políticos, e destaca que a segurança 

pública, a Brigada, é um dever do estado, é o estado que faz a seleção, concursos, inclusive está 

em andamento, e inclusive tem um Chapadense que está por se formar, já falaram nesta Casa 

sobre isso, e que precisamos mais efetivos. Na oportunidade o Vereador solicitou que a Casa 

envie um oficio, ao setor ou ao comando da Brigada Militar responsável pelas escalas dos 

profissionais, para agendarmos uma reunião para tratarmos desta demanda novamente, salvo 

engano, foi feito uma reunião a tempos atrás, até pela fatalidade que aconteceu, que eles se 

comprometeram a fazer plantão no final de semana, pediu que corrijam se ele estiver 

enganado, mas ocorreu que foi no final de semana um dos fatos em questão, porque teve 

outros pelo que ficou sabendo. Então que chamem quem está fazendo a escala para 

conversarem novamente com esse profissional, com esse responsável para saber o que pode 

melhorar. Aliás, pelo que o Vereador está pesquisando, tem cidade que tem cinco brigadianos, 
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e faz plantão 24 horas, teve essa informação do Deputado Estadual Beto Fantinel, porque com 

o Vereador encaminhou o pedido também de mais brigadianos, e ele disse que tem uma cidade 

aqui que tem 24 horas de plantão com cinco brigadianos. Falando nisso, hoje falou com o 

Deputado Beto, disse que sempre mandam um monte de pedido, e é importante que cobrem 

retorno, e ai tem alguma resposta? E o mesmo não recebeu o oficio que foi solicitado a alguns 

dias atrás, então nessa oportunidade o Vereador gostaria que essa Casa enviasse novamente 

por correio, mas não só um envio simples, que seja enviado com registro esse oficio, para que 

tenham um recebimento, uma confirmação de recebimento desse documento, até porque o 

oficio é um documento importante, até o próprio Deputado pediu para mandar o oficio que o 

mesmo ia providenciar, e ia falar com o Comandante. Como tinha falado naquela sessão que 

foi pedido o oficio, que os demais colegas na medida do possível com seus deputados estaduais 

possam também aproveitar a oportunidade para reforçar, porque os brigadianos novos estão 

se formando em breve, acredita que nos próximos dias ou no mês de dezembro, se não se 

engana. Então é oportuno agora enviar esse documento, para que tenham mais um ou dois 

brigadianos para ajudar na Segurança Pública e talvez então completar o quadro para plantão 

normal, mas que nessa reunião também o Consepro, o Executivo Municipal possa participar, os 

Vereadores possam participar, se for de preferência feito em Chapada, seria perfeito, se não 

daqui a pouco em Carazinho, vão para lá, e avaliam sobre esse assunto, porque acredita ser 

oportuno e também daqui a pouco até levar o próprio documento abaixo assinado que os 

moradores estão organizando, e muito boa a atitude desses munícipes que de fato querem que 

as pessoas que no caso são responsáveis por isso, que é o nosso Governo do Estado, junto com 

os Deputados Estaduais façam o seu trabalho. Referente a questão dos projetos baixados nesta 

Casa, disse que precisam analisar com calma ambos, pois novamente ocorre que tem projetos 

a dias pronto, pela data que leram, mas só hoje à tarde foi compartilhado com todos os 

Vereadores, entendem as urgências, já votaram no mesmo dia vários projetos para ajudar, mas 

tem projetos como o 070 por exemplo, até a colega Marlei pediu para conversarem sobre votar 

hoje, mas checando rapidamente, verifica-se que falta assinatura de um anexo, e o Prefeito 

precisaria encaminhar assinado para eles, tem erros de digitação novamente, já pediram mais 

atenção do Executivo sobre isso, por exemplo na avaliação médica, lá diz que é o doutor Richel, 

na verdade diz doutora Richel, tudo bem é um erro simples, mas daqui a pouco isso precisa ser 

avaliado para vir correto, então é o doutor Richel, e não doutora Richel. O Vereador disse que 

crê que de momento a Secretaria pode nomear outra enfermeira responsável e suprir a 

demanda urgente, que de fato é, essas colocações que a colega Marlei destacou. Ressaltou que 

eles também tem dúvidas, quanto ao Projeto 072, que fala sobre a cessão de direito de uso de 

um veículo, na oportunidade descrito no projeto, pediu que fosse solicitado informação sobre 

qual foi a justificativa para aquisição do veículo, a época que foi adquirido e em qual Secretaria 

ele está atuando hoje. Teria mais demandas aqui, mas destaca isso na próxima sessão. Concluiu 

agradecendo. Logo após, Presidente concedeu a palavra para ao VEREADOR LEONARDO 
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ANDRE KRINDGES, que proferiu o seguinte pronunciamento: Inicialmente saudou o Presidente 

da Casa Gilmar Castanho, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, Servidores da Casa, e 

as pessoas que acompanham pelo facebook. Também fez uma saudação ao Pastor Jairo Pereira, 

parabenizando ao mesmo pelo trabalho que vem realizando na Igreja, levando a palavra de fé 

e otimismo, as pessoas estão precisando de consolo e carinho e levando os ensinamentos de 

Deus. Todos sabem o quanto é difícil as pessoas ter fé e seguir os ensinamentos de Deus, mas 

o Vereador disse que se cada um faz a sua parte essa palavra chega na maioria dos lares. 

Prosseguindo o Vereador Leonardo falou sobre a final do campeonato de salão, no sábado onde 

teve excelentes jogos, onde o Vereador parabeniza o CMD pela realização do Campeonato, 

também a todas as equipes envolvidas, pois todas as equipes que participaram jogando todos 

são vencedores. Ressaltou que foram excelentes jogos durante todo o campeonato, com belos 

gols e na final, não poderia deixar de ser diferente com jogos emocionantes e num piscar de 

olhos se perdia um gol. O Vereador Leonardo disse que todos sabem que Chapada é apaixonada 

pelo futebol, o Ginásio estava lotado, faltando espaço e voltando para todos aquela vontade de 

se ter um jogo de futsal nos sábados, porque a população gosta. Neste sentido parabenizou a 

todos em especial aos campeões e vices campeões também os quais realizaram uma excelente 

final e um excelente campeonato com nenhuma briga nessa final, sem expulsão e não só nesta 

de salão, como nas outras está acontecendo isso, pois sabe-se que todos os times se não estão 

juntos no salão hoje, mas jogaram juntos no time do campeonato passado ou vão jogar juntos 

no outro e isso mostra também um companheirismo nestes campeonatos. Referente ao caso 

de segurança pública, disse que vem acompanhando também disse que o Pastor Jonas está 

encaminhando um abaixo assinado, para forçar também para que seja melhorado o efetivo, 

como o colega Dariano já falou o Soldado já se formou em setembro, é um Soldado de Chapada, 

pois o Vereador Leonardo disse que também vem conversando com ele e com Assessoria  para 

ver ser consegue ajudar tanto no efetivo de Chapada como também para ajudar esse munícipe, 

para que ele possa estar aqui trabalhando e com certeza disse que vai trabalhar e terão 

empenho de todos, para que isso possa acontecer e esses problemas não voltem a acontecer 

como foi no sábado e na segunda, começa a preocupar novamente essa situação no Município. 

Após, o Vereador Leonardo comentou que no dia cinco de novembro, esteve realizando a 

doação de 50% dos seus subsídios de Vereador, referentes aos mês de setembro, para a ONG 

APATA,   que é a Associação dos Protetores de Animais de Chapada, que iniciou suas atividades 

de forma oficial no primeiro semestre de dois mil e vinte e dois, atualmente conta com mais de 

quarenta integrantes, e atua no resgate de animais em situação vulnerável com 

encaminhamento para doação, tratamento veterinário e também parceria no projeto de 

castração de cães e gatos, desenvolvidos pela Prefeitura de Chapada, ressaltou que a APATA, 

se mantém com doações da comunidade e auxílio dos associados, onde os recursos obtidos são 

destinados a compra de ração medicamentos e trabalho dos animais tutelados, todos 

candidatos a doação já que a ONG, não possui canil. Por isso o Vereador Leonardo parabeniza 
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a todos os envolvidos também pois sabe-se que é um caso que vem aumentando bastante no 

nosso Município, o abandono de animais, maus tratos, disse que a um tempo atrás se teve 

problemas também no centro da cidade com vários cachorros abandonados, mas agora essa 

ONG, vem fazendo um excelente trabalho também no nosso Município, o qual o Vereador fica 

grato em poder ajudar esta Entidade. Para finalizar o Vereador Leonardo deixou um convite a 

todos os colegas e munícipes para o Lançamento da 32ª Chapadafest, que acontecerá no dia 

vinte de novembro, na Praça da República,  a partir das dezessete e trinta horas,  com várias 

atrações no domingo a tarde, para que as pessoas que querem prestigiar que tragam suas 

famílias suas cadeiras, também haverá brinquedos para as crianças e outras surpresas, a 

Comissão Organizadora da 32ª Chapadafest convida e conta com a presença de todos neste 

evento. Conclui agradecendo. Continuando o Presidente concedeu a palavra para a 

VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE, que proferiu o seguinte pronunciamento: 

Após saudar a todos a Vereadora disse que na Sessão passada não usou a Tribuna por isso quer 

parabenizar a SMEC e as escolas, através das direções, professores, funcionários, alunos e pais 

pela belíssima feira do empreendedor que realizaram. Também parabenizou a SMEC pelo 

encontro de bandas e estendeu a homenagem a nossa banda municipal. Dando sequencia, 

parabenizou todos os participantes dos jogos da final de semana. Depois agradeceu ao 

secretário da administração Eloy Auler por rapidamente ter mandado verificar a caixa d´agua 

em Santo Antônio e ver o que fazer. Após destacou a importância de valorizar grandes líderes 

e da fé. E disse achar relevante homenagear o pastor Geraldino da Silva. Em seguida, a 

Vereadora Sandra pediu para o povo votar na Consulta Popular, pois quanto mais votos mais 

recursos para o município. Também parabenizou os diretores de escola pelo seu dia ressaltando 

o belo trabalho que fazem. Finalizando parabenizou a academia Power Dance pelos seus 20 

anos de atividade. Agradeceu e encerrou. De imediato, o Presidente solicitou ao Vice-

Presidente da Casa, Vereador Alcino Rui Kohlrausch, para lhe substituir na direção dos trabalhos 

e lhe conceder a palavra, para poder fazer seu pronunciamento, fazendo uso da palavra o 

Vereador GILMAR CASTANHO, que disse o seguinte: Inicialmente saudou o vice-presidente 

Vereador Alcino Kohlrausch que ora lhe substitui nos trabalhos e em nome dele saudou os 

demais Vereadores. Cumprimentou os servidores desta Casa e também a todos que 

acompanham essa Sessão pelo Facebook. Fez uma saudação especial ao Pastor Jairo da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus. Frisou que concedeu a palavra ao Pastor Jairo para explicar um 

pouco para as pessoas sobre o funcionamento e qual a finalidade desta Igreja. A Igreja 

Assembleia de Deus faz um excelente trabalho perante a sociedade, como trabalho social, 

recuperação de drogados, tem o desafio onde podem internar as pessoas alcoólatras, os 

drogados e os depressivos. A Igreja Assembleia de Deus faz um excelente trabalho na nossa 

sociedade e muitas vezes as pessoas não sabem, por isso, é importante dar a oportunidade para 

as lideranças vir até essa Casa falar. Destacou também que essa Casa é democrática, pois já 

homenagearam várias lideranças de todas as religiões e diante disso resolveu propor esse 
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requerimento para a Câmara de Vereadores homenagear o pastor Geraldino, que é o 

presidente da Igreja Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Sul (CIEPADERGS). Quando 

tem o privilégio de receber uma pessoa com essa classe nós temos reconhecer homenageando-

o, porque não é sempre que temos uma agenda de um pastor dessa qualidade. Portanto, o 

Pastor Geraldino está presente no evento que será realizado no Distrito de Boi Preto e na 

ocasião a Câmara de Vereadores fará entrega de uma placa em reconhecimento ao trabalho 

que ele tem feito no Estado do Rio Grande do Sul e no País.  Destacou que atualmente a Igreja 

Assembleia de Deus, é a que conta com maior número de membros em todo o Brasil, sento em 

torno de 20.000.000 (vinte milhões).  O Vereador Castanho destacou que será realizado o 

evento Movimento Pentecostal de Missão no Distrito de Boi Preto e disse que naquele Distrito 

eles trabalham unidos com todas as religiões, pois foi construído uma casa mortuária 

juntamente com a Igreja Católica, Igreja Luterana, Igreja Assembleia de Deus e também a Igreja 

Restauração. Falou que naquele Distrito não tem nenhum preconceito e todos se respeitam. 

Destacou que esse exemplo deveria ter em todas as comunidades de Chapada. O Vereador 

Castanho convidou todos os colegas Vereadores para participarem do evento no Distrito de Boi 

Preto, que se realizará de 09 à 11 de dezembro do ano de 2022, onde terão benção espiritual e 

material também, além disso, será servido janta e almoço. Em seguida, o Vereador Castanho 

reportou-se sobre a segurança pública, onde houve vários roubos nos últimos dias em nosso 

município. Disse que quando soube destes acontecimentos logo conversou com o Assessor 

Jurídico desta Casa Dr. Marlon, para ele entrar em contato com o Promotor Juliano de 

Carazinho, inclusive ele já entrou em contato, e o Promotor Juliano vai marcar uma reunião 

com o Comandante da Brigada Militar Juliano Moura, na qual já estiveram reunidos no início 

deste  ano, quando aconteceu a fatalidade do Erick, onde foi prometido para eles policiamento 

nos finais de semana de sexta à domingo, no período de 24 horas. Mas pelo que está sabendo 

isso não está acontecendo. As pessoas quando acontece qualquer problema eles estão ligando 

para a Brigada Militar e não estão conseguindo falar com ninguém, sendo este um problema 

antigo. Naquela época fizeram uma reunião com o Promotor, com o Comandante da Brigada 

Militar, juntamente com prefeito e vereadores e foi prometido, inclusive assinaram um 

documento, onde ele se comprometeu de fazer esse policiamento nos finais de semana, e isso 

não está acontecendo. Ressaltou que temos vários problemas, citando como exemplo no centro 

da cidade as pessoas não estão conseguindo dormir nos finais de semana, porque tem som 

altíssimo durante a madrugada e a Brigada Militar não está conseguindo ir averiguar esse tipo 

de acontecimento, porque não tem efetivo suficiente. O Vereador Castanho sempre disse que 

não precisamos só de viatura nova, porque policiamento se faz com policial. Se não tiver veículo 

é só vir na prefeitura que o Poder Executivo doa um carro, como já aconteceu em outras 

administrações e resolve o problema. Agora o recurso humano o município não consegue fazer 

nada, depende do Governo do Estado. Quando o Comandante da Brigada Militar marcar a 

reunião em Carazinho, provavelmente irá um Vereador da oposição, pois não tem como todos 
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os Vereadores participarem, porque o espaço na Promotoria é pequeno. Disse que o nosso 

município que tem mais de 9.000 (nove mil) habitante ter o mesmo número de brigadianos que 

os municípios de Almirante Tamandaré, Novo Barreiro e Nova Boa Vista. Entende que é uma 

disparidade imensa precisa de ter um olhar diferente para Chapada. O Vereador Castanho 

destacou que pediu para marcar diretamente com o Comandante da Brigada Militar de 

Carazinho Dr. Juliano, para ele não dizer que não falamos com ele antes de ir para Porto Alegre. 

Para juntamente com o Poder Executivo e com o abaixo assinado que o Pastor Jonas está 

fazendo, que também devemos assinar e pedir para as pessoas assinarem, porque segundo o 

que o Comandante colocou para eles que depende da parte política para conseguir brigadianos, 

não depende só dele, porque existe uma norma do estado que 05 brigadianos por município 

seria o suficiente do tamanho do nosso porte. Disse que não tem como o Município de Chapada 

ter policiamento de plantão com 05 pessoas, porque se torna perigoso um brigadiano fazer o 

policiamento sozinho, pois um policial trabalha 12 horas e folga 36 horas e com 05 policiais não 

consegue a escala. Destacou que em momento algum estão falando mal dos brigadianos, mas 

sim querem ajudar eles, pedindo mais policiamento. Quando os policiais estão na escala deles 

eles fazem um trabalho excelente, mas tem horários que eles não conseguem trabalhar.  Pediu 

para ninguém distorcer que os Vereadores estão falando mal da Brigada Militar. Disse que são 

parceiros e querem aumentar o efetivo no município de Chapada. Frisou que no que puderam 

ajudar, irão ajudar. Pediu para se unirem mais uma vez e pedir mais brigadianos para Chapada 

e melhorar a segurança e melhorar o sono das pessoas que residem no centro da cidade, devido 

ao som alto que tem no centro da cidade durante a madrugada. Disse que eram essas as 

considerações para a noite de hoje. Reassumindo a Presidência, de imediato o Presidente 

concedeu a palavra para o VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que proferiu o seguinte 

pronunciamento: Saudou o Presidente Gilmar Castanho, e em nome dele cumprimentou os 

demais colegas Vereadores e Vereadoras, o Assessor Jurídico Marlon, a funcionaria Júlia, 

também saudou a presença do Pastor Jairo, agradeceu por colocar as palavras certas no 

momento certo, e a igreja em nossa comunidade tem essa finalidade. Neste sentido 

parabenizou a Igreja Assembleia de Deus por praticar e honrar o compromisso Ecumênico, no 

Distrito de Boi Preto, por praticar, pois é um compromisso também das comunidades, também 

o parabenizou também pelas boas novas que trouxe, pela explicação, pois muitas pessoas não 

sabem, então tem que divulgar, publicitar para que possa ser entendível a todos e certamente 

o Vereador Alcino disse que estará participando da homenagem do pastor Geraldino, e 

parabenizou novamente o pastor por todo o trabalho, pela caminhada do povo de Deus. 

Também saudou as pessoas que acompanham pelas redes sociais, o seu muito obrigado, a 

todos e a todas que acompanham, é com muita alegria que vocês dão o privilégio de 

acompanhar os trabalhos dos Vereadores. Inicialmente falou do Seminário Técnico de 

Transferência de Embriões em bovinos, no caso de vacas leiteiras, isso irá acontecer dia 30/11 

das 13:30 as 15:45, já foi pensado o horário para tirar leite depois. Disse que o seminário voltado 
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para os produtores de leite do nosso município, e tem por finalidade trazer mais informações 

sobre essa técnica e sobre a importância de agregar tecnologia a atividade leiteira, para 

obtermos melhores resultados, quais seriam esses resultados? Um leite de melhor qualidade, 

com maior quantidade de massa de gordura, mais leite e maior genética, genética melhorada, 

ganho de tempo, o que se faz em 10 ou 15 anos se ganha com implante de embriões para 

melhoria genética, para buscar os resultados desejados. Então o evento está sendo organizado 

pela Câmara Temática de Gestão Empresarial e Agronegócio do Programa Orientador do 

Desenvolvimento Econômico de Chapada o PODE, com apoio da Administração Municipal, o 

Vereador Alcino disse que Chapada está mais uma vez no rumo certo, está alinhado com as 

demandas, com o que o povo realmente está esperando nessa linha do caso dos produtores de 

leite. No entanto o Vereador disse que espera encher essa Câmara de Vereadores no dia 30, 

pois  é uma oportunidade ímpar, é um conhecimento com técnicos que vem ai expor o seu 

conhecimento, e é uma atividade boa, lucrativa, claro que há a sazonalidade da pressa do leite, 

que muitas vezes não é possível mexer muito, mas ali podemos mexer radicalmente, um 

implante de embriões, para melhorar a genética, ganhar tempo, pois tempo é dinheiro, tempo 

para que possamos melhorar a massa seca do leite que na verdade vai ser pago o leite, mas 

principalmente pela qualidade que ele tem. Então pediu mais uma vez que no dia 30/11 para 

encher essa Câmara de Vereadores, o pessoal do leite e pessoas interessadas, técnicos, 

reservem seus lugares, pois vai faltar espaço, é um horário pensado, que vai terminar as 15:45, 

então vai dar tempo de tirar leite, então não podem ficar em casa, o cavalo encilhado passa 

uma vez, na segunda vez ele passa mais longe, pois é muito importante essa técnica, e temos 

que nos esforçar, porque o conhecimento é uma coisa melhor, muita boa de vender, o 

conhecimento não ocupa lugar, por exemplo, quando você tem uma mercadoria e vende ela, 

fica sem estoque, você passa o conhecimento e ainda aprende e o estoque aumenta. Por isso 

ressalta a importância das pessoas participarem deste seminário, que a Administração 

Municipal está se esforçando, a equipe da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, o 

Prefeito, o Vice Prefeito, toda a equipe, todos querem o melhor e querem que o povo também 

aproveite quando surge essas oportunidades, para que possamos melhorar cada vez mais a 

bacia leiteira, deixar o povo feliz, trabalhando, fazendo a sucessão da atividade no campo e na 

cidade. Prosseguindo o Vereador Alcino registrou o falecimento de sua vizinha no dia de ontem, 

da Senhora Iraci Terezinha Marques Benvenutti, neste sentido solicita que esta Casa envie um 

oficio com manifestação de pesar ao esposo Paulo Benvenutti, o qual foi colega do Vereador lá 

na Linha Diogo na Formosa em São Miguel, seu colega de aula, esposo da dona Iraci que nos 

deixou, os filhos Edson Benvenutti e a Isamara Benvenutti Fillipsen e familiares e amigos, 

deixando os seus sentimentos. Em seguida falou do projeto nº 070, que autoriza o Poder 

Executivo a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse público e da 

outras providencias, tem o contrato de uma enfermeira, um psicólogo e um professor de dança, 

mas fala especialmente da enfermeira, que na verdade é uma substituição a enfermeira titular, 
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que precisa se afastar por motivos de saúde, então precisa ser substituída. Então o Vereador 

pede que o Presidente consulte os líderes, para que mesmo que esse projeto tenha entrado 

esta noite, porque normalmente o projeto entra e baixa para comissão de pareceres, e é 

analisado, mas que dessa vez, excepcionalmente, possa entrar em votação nesta noite. 

Concluiu agradecendo e deixando um grande abraço. Após o Grande Expediente o Vereador 

DARIANO AGOSTINO GUTH solicitou ESPAÇO DE LÍDER DE BANCADA DO MDB, sendo 

concedido pelo Presidente, que disse que gostaria de complementar sobre uma situação 

especifica que ele participou na semana passada, em algumas visitas que alguns munícipes 

chamam para conversar sobre questões de assuntos políticos, e um deles destacou a 

preocupação em termos de um local para que os idosos tenham atenção, acolhimento e laser, 

e até oportunamente a colega Marlei destacou aqui sobre a questão da Consulta Popular, e 

quem acessar o site ou pelo aplicativo, como a colega Sandra destacou, tem lá entre as opções 

esse assunto, fala sobre lar, creche para idosos em três modalidades, disse que claro que tem 

outros assuntos, como inquisição de insumos agrícolas, primeiro campeonato masculino e 

feminino de futsal, coreia do rio da Várzea, apoio ao turismo como a colega Marlei destacou, 

fumentar o uso de bioinsumos, mas destaca esse tema porquê de fato ele ficou muito 

preocupado quando a essa questão do local para os idosos. Disse que é uma democracia, onde 

tem ali opções para votar, e entende que de fato o Executivo já deve ter mais detalhes sobre 

valor, sabe que alguns assuntos ali deixam a votação, que o valor as vezes é muito pequeno e 

não dá para fazer o que de fato a ideia pede, mas só para deixar em pauta esse assunto, que 

acredita que é algo bem importante. Falando em turismo, compartilhou com os colegas 

Vereadores um desafio que o Vereador inclusive teve posto por um dos Deputados do MDB, 

que é para unir forças, unir ideias, para pensar sobre um projeto de impacto regional, ele diz 

para montarem uma previa, e estudar isso, o que Chapada pode ter que possa impactar a 

região? Que possa ser bom para a região? Tem exemplos, por exemplo, de turismo daquele 

Cristo em Encantado, ali os empresários se uniram para fazer, acha que é maior até que o de 

Rio de Janeiro, e depois o Governo do Estado asfaltou o trecho, foi feito toda uma 

movimentação depois, mas o Deputado em questão, Osmar Terra, o qual fez esse desafio ao 

Vereador, neste sentido o Vereador compartilhou com os colegas, que na verdade os 

Deputados que vão seguir ano que vem, ele inclusive continua, então podem conseguir algo via 

bancada gaúcha, quem sabe montar uma previa, e avançar em mais detalhes, conciliar o que 

possa atrair a região para Chapada, fazer bem para as pessoas de modo geral. Então acredita 

que possam unir forças nesse contexto. Mas no caso dos idosos, que a Consulta Popular 

inclusive destaca, o Vereador acredita que tem aqui o nosso Centro do Idoso, que se não se 

engana está concluído, e que se pudessem verificar o que está faltando para dar funcionamento 

ao mesmo, até para cobrarem dos seus Deputados mais recursos, para que possam pensar nos 

chapadenses mais velhos, que já fizeram e ainda fazem pelo nosso município contribuições, 

desde opiniões, conhecimento, desde ações na nossa comunidade. Que possam pensar que ali 
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é um local inicial, para um perfil de idosos, mas que possam também deixar em pauta esse 

assunto para se preocuparem, porque de fato eles fizeram e fazem e ainda farão muito por nós, 

e acredita que precisamos de um lugar para eles, para acolher, para passar o dia, e que a noite 

eles possam voltar para os seus lares, mas ter algum entretenimento, cuidados com saúde, um 

local para eles passarem o dia. Concluiu agradecendo. Não havendo mais nenhum Vereador 

inscrito, o Presidente declarou encerrado o Grande Expediente, e declarou aberta a Terceira 

Fase da Sessão que é a ORDEM DO DIA, solicitando para que fosse feita a verificação do quórum, 

sendo constatado o mesmo, e registrou a ausência justificada da Vereadora Salete Maria Damer. 

De imediato, o Presidente colocou em votação o REQUERIMENTO Nº 018/2022 subscrito pelos 

Vereadores Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Sandra Mary Almeida Mattjie e Marlei Ines 

Ritterbusch do Progressistas e Vereador Leonardo Andre Kringdes do PSDB, que requerem na 

forma do art. 192, inciso I do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de 

Chapada/RS, que seja votado em Plenário o presente requerimento que tem por objetivo 

homenagear ao Pastor Sr. GERALDINO DA SILVA, em reconhecimento a sua trajetória de vida e 

serviços prestados, atuando como Diácono, Presbítero, Evangelista e Pastor, tendo sido 

APROVADO por unanimidade de votos dos Vereadores presentes. Não havendo matérias a 

serem apreciadas o Presidente declarou encerrada esta fase e passou para a Quarta Fase, a das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de cinco minutos, vedado o aparte de 

acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno. Não havendo nenhum Vereador inscrito. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada 

a presente Sessão Plenária, agradecendo a proteção de Deus. A Primeira-Secretária determinou 

que fosse lavrada a Ata, que depois de distribuída deverá ser votada e aprovada na Sessão 

Ordinária subsequente a esta, e será assinada pela Primeira-Secretária e pelo Senhor 

Presidente. 

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 16 de novembro de 2022. 

 

                         Gilmar Castanho                                    Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo             Primeira-Secretária do Poder Legislativo         

 

 

 


